Vedbæk Tennisklub i 40 og 50erne !!
v/Flemming Cohn.
Der var nogle der gik mere op i tennis end andre , dejligt temperament , og som
udløste høje skrig på banen, til stor jubel for evt. tilskuere.
Frk. Storm var mere sammenbidt og meget koncentreret om hver eneste bold. Hun
ville meget gerne spille med en , MEN boldene skulle komme lige hen til hende , da
hun ikke orkede at løbe. Hun kom hele sæsonen i grønne lange bukser og stortrøje. I
mine øjne var hun nærmest en olding (jeg var 10-12 år) og frk. Storm har ganske
givet ikke været mere end slutningen af tresserne.
Den hyggelige pejsestue var samlingspunktet for os unge i godt som i dårligt vejr og
vi kunne hygge os med te og kager og uden spiritus.
Vi underholdt os selv , bl.a. var der Lohmann som “lagde sig som en ko” på det store
træbord, tja, småting, kunne vi hyle af grin over. Der var også John Litichewsky som
tryllebandt os alle med selvopdigtede krimi , og som han læste op , som en anden
skuespiller.
På banen var der nogle meget dygtige og sympatiske spillere , bl.a. Per Wivel, Max
Helsten, Bent Ohl, Birger Christensen, Jørgen Tafdrup,Jørgen Andersen, Kurt
Reinhardt, Lette Birger Christensen, Bente Ludvigsen, Inge Raffel osv.osv.
Der var flere spillere som man idag ville kalde originaler bl.a. Madsen, tyk og trivelig
og som irriterede modspillerne med høje bløde bolde.
VT havde en banemand Lindtner i mange år , efter ham var der ingen banemand og
da det var en privat klub dengang måtte vi selv sørge for banerne, d.v.s. børste
banerne , og rengøre lines , vande dem. Det var mange gange sådant at hvis det havde
regnet længe , så gjorde vi alt for at komme til at spille så hurtig som mulig efter , og
så gik vi igang med den store børste, bl.a. på bane 2 , hvor vandet havde svært ved at
komme væk ad naturlig vej. Bane 1 var den fine opvisningsbane hvor man bl.a.
spillede Nordisk Cup med bl.a. Kurt Nilsen som var tre gange i Wimbledon-finalen
og som havde en forrygende serv, desværre var det ikke nok, han tabte alle tre gange.
VT,s egen lukkede turnering , her spillede man selvfølgelig dame og herrefinalerne
på bane 1 med bolddrenge, linjedommere, dommer og fotografer rundt

om banen…..dette var absolut sæsonens højdepunkt som afsluttedes med tennisbal på
det gamle Vedbæk Hotel og senere på Rosenlund.
Her uddeltes præmierne samt blev der spist højt belagt smørrebrød og sidst men ikke
mindst var der bal !
Datiden var man nok ikke så højtidelig med den store rengøring.
omklædningsrummene var ubeskrivelig snavsede og så med brusebadet.
Grus fra banerne på gulvet, snavsede sko og andre beklædnings-genstande på
bænkene , der blev så vidt jeg kan huske aldrig rigtig gjort rent , dog forbarmede
undertegnede og enkelte andre sig , og gjorde em smule rent ind imellem.
Det var så lidt om VT hvor jeg var medlem fra 1945-1954 , min far fra 1945-1983.
VT var mit andet hjem og allerede i marts måned da træernes knopper blev synlige ,
begyndte jeg at længes efter Vedbæk Tennisklub , samt vor dejlige badeanstalt. For
mig var det verdens centrum de måneder vi boede som landliggere i Vedbæk , man
tænkte ikke så meget på hvad der skete rundt omkring i verden. Det er jo helt
anderledes med de unge i dag , som er meget mere oplyste om hvad der sker rundt
omkring , men jeg var tryg , og datidens børn blev forskånet for meget, og det kan så
være både godt eller dårligt.

